Aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, afdeling Vergunningen
Postbus 202
1000AE Amsterdam
horecavergunningen.sdc@amsterdam.nl
De bewoners van de negen straatjes-buurt, georganiseerd in bewonersgroep Grachten9+, tekenen
bezwaar aan tegen het uitgeven van een exploitatie- en terrasvergunning aan Van Wonderen
Frieten, Runstraat 1, Amsterdam
Na een verbouwing -waarbij nb zonder vergunning de vloer van de eerste verdieping werd
verwijderd uit een monument- opende Van Wonderen Frieten ruim twee maanden geleden
zijn deuren.
Door de herinrichting van de zaak is er nu geen plek meer voor zitplaatsen, zoals voorheen wel
mogelijk was. Er is nu slechts een balie waar de waren besteld en afgehaald kunnen worden. Dit
heeft tot gevolg dat de klanten hun patat op straat moeten opeten, binnen is daarvoor geen ruimte
meer. De manier waarop de snackbar geëxploiteerd wordt is naar onze mening niet volgens de
intenties van het bestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum (juli 2018).
Praktisch gevolg is dat (groepen) mensen (vooral toeristen) hun patat nuttigen op straat, op de
stoeprand, de trapjes, de vensterbanken en voor de voordeuren naar de woningen. (foto)
En dit heeft weer tot gevolg dat het verpakkingsmateriaal als zwerfvuil in de buurt terecht komt
(foto’s).
Ook het terras veroorzaakt de nodige problemen. Omdat het personeel geen aandacht heeft voor het
terrras, wordt de openbare ruimte regelmatig (dagelijks) geblokkeerd. Bezoekers plaatsen de stoelen
ver buiten de terrasbegrenzing.
Volgens de schets van het terras in de vergunningsaanvraag zou het terras 1.10m breed mogen zijn.
Omdat de breedte van de hele stoep, inclusief trottoirband van 30 cm, 2.25m bedraagt, betekent dat
er niet voldaan wordt aan de eis van 1.50m loopruimte. Ook is er o.i. geen ruimte voor een stoel aan
de straatkant van een tafeltje.
De problemen van de terrasoverschrijdingen zijn al vaak gemeld via MORAs, tot nu toe zonder
resultaat. (foto).
Dit bedrijf op deze wijze uitoefenen is dus niet toegestaan (en een terras is zeer ongewenst), maar
ook als dat wel het geval zou zijn, dan zijn de voorgestelde sluitingstijden veel te ruim. Deze tijden
(3.00 en 4.00 uur en 1.00 en 2.00 uur voor terras) passen totaal niet bij het karakter van de straat:
een woonstraat en overdag ook een winkelstraat. Dat consumpties onvermijdelijk op straat worden
genuttigd maakt dit punt van extra groot belang.
De stadsdeelcommissie organiseerde onlangs ‘De Stem van het Centrum”. Bewoners werd
gevraagd om ideeën en voorstellen aan te dragen voor een betere leefomgeving.
We hebben, als Grachten9+, voor deze bijeenkomst een pamflet opgesteld en aan de leden
overhandigd.. Dit was een van de punten in dit document:

Punt 7: Terrassen: Horecaondernemers houden zich niet aan de terrasbegrenzing en blokkeren zo
de openbare ruimte. De openbare ruimte wordt steeds vaker commercieel uitgebaat en de
(geluids)overlast wordt steeds groter. Vergunningen worden te gemakkelijk verstrekt en er wordt
niet gehandhaafd.
Voorstellen: 1. Geen nieuwe vergunningen uitgeven, vergunningen op de brugvleugels terugdraaien en
2. Het invoeren van precariobelasting op het commerciële gebruik van de openbare ruimte.
In eerdere zienswijzen tegen het verlenen van terrasvergunningen brachten we dit meer algemene
punt al ter sprake. Dit is nl al de vierde aanvraag voor exploitatie van een terras binnen een jaar in
onze buurt. In deze situatie vragen genoemde specifieke eigenschappen van het bedrijf om extra
aandacht bij de besluitvorming over de vergunning.
Het lijkt ons dat er ooit een begin moet worden gemaakt met een stop. Dit lijkt ons een goed
moment.
Samenvattend:
-we maken bezwaar tegen vergunningverlening van deze bedrijfsactiviteit op deze locatie, het is in
strijd met het bestemmingsplan
-wordt dit onverhoopt toch toegestaan dan maken we bezwaar tegen het toestaan van een terras
-tenslotte, mocht er toch vergunning verleend worden, dan maken we bezwaar tegen de
sluitingstijden en de terrasbreedte.
Namens Grachten9+
Niek van der Heijden,
Runstraat 14 III
1016GK Amsterdam
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